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Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) - São Paulo 

Confiança empresarial tem nova alta em outubro 

 

Out/2018 

 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista 

(ICEI–SP) avançou de 50,5 pontos em setembro para 

50,8 pontos em outubro. É a quarta alta consecutiva do 

indicador, que com o resultado sinaliza confiança 

(pontuação acima de 50,0 pontos) por parte dos 

empresários industriais do estado pela segunda leitura 

consecutiva. Entre seus componentes, o indicador de condições atuais recuou de 46,9 para 45,4 pontos, 

revertendo três altas consecutivas e retornando ao patamar do mês anterior, ao passo que o indicador de 

expectativas cresceu de 52,6 para 53,6 pontos, sinalizando otimismo pela 22º segunda leitura consecutiva.  

 

 

 

Fonte: FIESP/CNI 
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Avaliações e expectativas do empresário industrial paulista 

 

 Na abertura do ICEI-SP, o indicador de 

Condições atuais recuou de 46,9 para 45,4 

pontos. Ao permanecer abaixo da linha dos 50,0 

pontos, contudo, o indicador manteve sua 

sinalização de pessimismo. O mesmo ocorreu 

com o indicador de Condições da empresa, 

que recuou de 49,7 para 47,1 pontos; enquanto 

as Condições da economia brasileira cuja alta 

de 41,8 para 42,4 pontos não foi suficiente para 

reverter sua sinalização pessimista. No que 

tange às expectativas, o indicador de 

expectativas para os próximos seis meses 

manteve sinalização de otimismo neste mês, 

crescendo de 52,6 para 53,6 pontos. O mesmo 

ocorreu com as expectativas da empresa, que 

recuou de 55,1 para 55,0 pontos. O indicador de 

expectativas da economia brasileira, por sua 

vez, completou o quinto mês consecutivo sinalizando pessimismo - apesar de sua alta de 2,2 pontos. 

Total Pequena Média Grande Total Pequena Média Grande Total Pequena Média Grande

Set/18 52,6 54,6 51,9 52,0 47,7 50,5 50,5 46,8 55,1 56,7 54,6 54,7

Out/18 53,6 56,3 51,3 53,6 49,9 54,6 54,6 47,8 55,0 56,9 53,4 55,1

Composição do ICEI - São Paulo: Expectativas (em relação aos próximos 6 meses)

Expectativas
Expectativa da Economia 

Brasileira
Expectativa da Empresa

 

A proporção de entrevistados que avalia que as condições gerais da economia 
melhoraram de 10,6% para 10,7% na passagem mensal. Já entre os que enxergaram 
deterioração das condições, a proporção foi de 37,9% para 34,2% no período. As 
condições não se alteraram para 52,8% dos entrevistados.  
 
Em relação às condições gerais do estado, 11,6% as avaliam como melhores que as do 
mês anterior; 32,4% as avaliam como piores ou muito piores; e 53,7% as avaliam como 
inalteradas. 
 
Em relação às condições gerais do estado das empresas, a proporção dos empresários 
que enxergam melhora na passagem mensal caiu de 24,2% para 17,6%, enquanto a 
proporção daqueles que as avaliam como tendo piorado subiu de 21,1% para 24,6%. As 
condições permaneceram inalteradas para 55,1% dos entrevistados. 

Porte Total Pequena Média Grande

Set/18 50,5 52,3 49,9 50,0

Out/18 50,8 53,5 48,3 51,0

Porte Total Pequena Média Grande

Set/18 46,9 48,9 46,6 46,1

Out/18 45,4 47,8 43,5 45,4

Porte Total Pequena Média Grande

Set/18 41,8 43,1 40,9 41,7

Out/18 42,4 45,4 40,9 41,9

Porte Total Pequena Média Grande

Set/18 49,7 51,9 50,0 48,6

Out/18 47,1 49,0 44,8 47,5

Condições da Economia Brasileira

Condições Atuais

Condições da Empresa

ICEI - SP


